
UMM AL-QURA قـرارات وأنظـمــة24 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠
الجمعة ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

تـمـهـيـد
متاشياً مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفقاً 

لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ١٤٢٦/٩/٢١هـ بشأن املوافقة على وثائق انضمام 
اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة مبواءمة أنظمتها 

ذات العالقة مبا يتماشى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية 
للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع 

بني الدول األعضاء، وعدم التمييز بني املنتجات ذات املنشأ اخملتلف من حيث االشتراطات 
الفنية وطرائق تقومي املطابقة، وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات 

األساسية املشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناءً على املادة الثالثة (فقرة - ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس 
واجلودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، املوافق ٢٠١٠/٥/٣١م، 

وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة اجلودة وتقدمي 
املطابقة، تتوافق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية، وحتقق متطلبات اتفاقية 

منظمة التجارة العاملية في هذا اجملال، وتكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة 
ملصالح اململكة».

ً إلى املادة الرابعة (فقرة - ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات  واستنادا
واملقاييس واجلودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، املوافق 

٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقومي املطابقة للسلع 
واملنتجات واخلدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على املادة الرابعة (فقرة - ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات 
واملقاييس واجلودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، املوافق 

٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة 
مبجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب متطلبات 

اجلودة والسالمة، وإحالتها إلى اجلهات اخملتصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق 
النظامية».

وبناءً على املادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس 
واجلودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، املوافق ٢٠١٠/٥/٣١م، 
التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في املادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي 

املرجع في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية، وإجراءات تقومي املطابقة، 
ومنح عالمة اجلودة والقياس واملعايرة. وعلى جميع القطاعات احلكومية واخلاصة االلتزام 

باملواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».
وحيث أن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً 

ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة احملددة، فقد قامت 
الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 

:ملحوظة

المادة (١):
املصطلحات والتعاريف




 
:اململكة

:اجمللس
:الهيئة

:اجلهات الرقابية
 

:الالئحة الفنية




:املواصفة القياسية



:املتطلبات األساسية


:(Hazards أخطار) اخلطر
:Risk(s) اخملاطر



 :املستورد
 






:إجراءات التفتيش





:جهات التفتيش املقبولة




:شهادة التفتيش


:اجلهة اخملتصة
:العرض في السوق

 
:السحب

:االستدعاء
:املركبة





:املركبات ذات اخلدمة اخلفيفة


:املركبات ذات اخلدمة الشاقة


:مركبة الركوب
:مركبات الركوب متعددة األغراض



:احلافلة

:الشاحنة


:القاطرة


:(SALVAGE) املركبات السالفج


:االنبعاثات







:(٢) المادة
اجملال

  



  





“SALVAGE”

Scrap – Junk – Unrebuildable – Frame Damage – Structural Damage
– Unibody Damage – Crash Test
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اعتُمدت هذه الالئحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (١٧٩) المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٨م 
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:(٣) المادة 
األهداف







:(٤) المادة 
ِّد  التزامات املور










  


 


 





 المادة (٥):
بيانات للمركبات املستوردة املستعملة املطلوب تضمينها في شهادة 

التفتيش

  
–













 المادة (٦):
إجراءات تقومي املطابقة 

 





 
 








 





المادة (٧):
مسؤوليات اجلهات الرقابية 








 

المادة (٨):
اخملالفات والعقوبات


 













 



المادة (٩):
األحكام عامة

 




 







 


  



 






المادة (١٠):
أحكام انتقالية




 


 المادة (١١):
النشر

 

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة
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UMM AL-QURA قـرارات وأنظـمــة26 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠
الجمعة ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

اسم املواصفة باللغة اإلجنليزيةاسم املواصفة باللغة العربيةرقم املواصفة السعوديةم


SASO

IEC600951
1–


Leadacid starter batteriesPart 1General requirements 

and methods of test

SASO GSO 34


Leadacid starter batteries used for motor vehicles and 
internal combustion engines

SASO GSO 35


Methods of test for leadacid starter batteries used for 
motor vehicles and internal combustion engines

SASO GSO 41 –


Motor vehicles – Front and rear exterior protection 
devices for passengers’ cars Bumpers etcand its 

methods of test

SASO GSO 422016 –Motor vehicles – General requirements

SASO 2864
SAUDI CAFÉ




Saudi Arabia corporate average fuel economy standard 
SAUDI CAFEfor incoming light duty vehicles 

2016 – 2020

SASO 12842017 –Motor vehicles – Periodic technical inspection manual

SASO 4692008 –Motor vehicles – Dimensions and weights

SASO GSO 2112 –Motor vehicles – Front under run protective devices in 
trucks and its methods of test

SASO GSO 2113 –


Motor vehicles – Lateral protection of truck and trailer 
and its methods of test

SASO GSO 2114 –


Motor vehicles – Rear under run protective devices for 
truck and trailer and its methods of test

SASO GSO 51 –


Passenger car tyres –Part 1Nomenclaturedesignation
markingdimensions load capacities and in�ation 

pressure

SASO GSO 99 ––Road vehicles –Sound signaling devices –Technical 
speci�cation

SASO GSO 422–Motor Vehicles –Rearview mirrors

SASO GSO 645





MultiPurpose VehiclesTrucksBuses and Trailers 
Tyres –Part 1NomenclatureDesignationMarking
DimensionsLoad Capacities and In�ation Pressures

SASO GSO 1052 –


Motor vehicles tyers  –Temporary use spare wheels 
tyers and there methods test

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

الملحق (١) 
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العالقة
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اسم املواصفة باللغة اإلجنليزيةاسم املواصفة باللغة العربيةرقم املواصفة السعوديةم

SASO GSO 1677 –Motor vehicles –Laminated safety glass

SASO GSO 1780––Motor vehicles –Vehicle Identi�cation Number VIN
–Requirements

SASO GSO 1782 ––Motor vehicles –Vehicle Identi�cation Number VIN
–Location and attachment

SASO GSO 1783–


Passenger car tyres – Tread weartraction and temperature 
resistance grading

 :ملحوظة

ب)  قائمة المنتجات والترميز الجمركي

الترميز اجلمركياملنتجالرقم

8700

 :ملحوظة

نموذج التفتيش على المركبات المستوردة المستعملة
USED IMPORTED VEHICLE INSPECTION CHECKLIST

Date / التاريخ

الرقم املميز للمركبة 

      (VIN)

Odometer / عداد املسافات

(km/بالكيلو متر)




Vehicle Information 




Vehicle Information 




Vehicle Type




Model Year




NameManufacture 




Color




Fuel Type




Fuel Economy

الملحق (٢) 

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة
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الجمعة ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

Inspection Exterior / الفحص اخلارجي ١

 Vehicle dimensions and weights / أبعاد وأوزان املركبة ١٫١

الطول الكلي (احملددة من الصانع) ١٫١٫١

 

 

 

العرض الكلي  (احملددة من الصانع) ٢٫١٫١

 

االرتفاع الكلي  (احملددة من الصانع) ٣٫١٫١

 

الوزن اإلجمالي للمركبة (يكون التحقق من خالل لوحة تعريف بيانات املركبة) ٤٫١٫١






األوزان القصوى على احملاور (يكون التحقق من خالل لوحة تعريف بيانات املركبة) ٥٫١٫١







SASO 4692008 

                 
SASO 4692008 

Vehicle Color / لون املركبة ٢٫١



%




 

Vehicle Identification Number / الرقم املميز للمركبة ٣٫١

 


SASO GSO 1782 *

 

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال



UMM AL-QURA29 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠قـرارات وأنظـمــة
الجمعة  ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

Information of Vehicle  / معلومات لوحة بيانات املركبة ٤٫١

 *

 *

GVW 

GAW 

سالمة الهيكل اخلارجي (الشاسيه) واجلسور والقواطع ٥٫١

 

 

 

 

       









 

 















 

Electrical System / مجموعة التوصيالت الكهربائية ٦٫١

 

 

 

 

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة
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الجمعة ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

 Brake System / مجموعة املكابح ٧٫١

االسطوانات الرئيسية لنظام املكابح ١٫٧٫١

 

 

خزان سائل املكابح ٢٫٧٫١

 

 

خراطيم/ أنابيب / وصالت / وصالت فرملة اليد (اجللنط) ٣٫٧٫١

 








 

 



       




 

 

دواسة املكابح 

 

 ¼ 

 

خزان الهواء ومكونات نظام املكابح / الفرامل الهوائية
(جميع املركبات املزودة بنظام الفرامل الهوائية)

٥٫٧٫١






 

 

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة
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القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

 

  

أقراص املكابح والهوبات واللقم (الفحمات) ٦٫٧٫١








 

 

 

2 

 

الفحص اآللي لكفاءة املكابح (باستخدام جهاز الفحص االستاتيكي أو الديناميكي) ٧٫٧٫١

الفحص االستاتيكي
(يحدد نوع دائرة املكبح كما موضح في اجلدول رقم (١) املنصوص عليه في املواصفة القياسية 

(SASO السعودية رقم ٢٠١٧ /١٢٨٤
١٫٧٫٧٫١

 

 

 

 

الفحص الديناميكي ٢٫٧٫٧٫١




SASO 12842017



SASO 12842017



Lamps / األنوار ٨٫١

Headlamps / األنوار األمامية الرئيسية ١٫٨٫١






 

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة
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الجمعة ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

 













 






               









 

 

Rear Position Lamps / أنوار السير اخللفية ٢٫٨٫١

 

 






 













 

 

 Rear-fog Lamps / أنوار الضباب اخللفية ٣٫٨٫١

 

 

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال
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الجمعة  ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

Front Position Lamps/ أنوار السير األمامية ٤٫٨٫١

 

 

 



6


Turn Signal Lamps / أنوار إشارات الدوران (االنعطاف) األمامية واجلانبية واخللفية ٥٫٨٫١






 

 

 






6 











 

Hazard Warning Flashing Lamps / أنوار التحذير ٦٫٨٫١

 

 

 

 
















الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة
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القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

106




 

Reversing Lamps / أنوار السير إلى اخللف ٧٫٨٫١






 

 

 

 

 

 Rear Plate Lamps / أنوار لوحة األرقام اخللفية ٨٫٨٫١

 

 

 

 

 

  Brake/Stop Lamps / (املكابح) أنوار التوقف ٩٫٨٫١






 

 

 


















الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة
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الجمعة  ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

 

 

Vehicle Glass / (الزجاج األمامي - الزجاج اخللفي - زجاج النوافذ) زجاج املركبة ٩٫١






 

 
















 

Steering System / مجموعة التوجيه ١٠٫١

Steering Wheel / عجلة القيادة (املقود) وعمودها ١٫١٠٫١



            




 

          




 

 

الوصالت الكروية (ركب أذرع الدركسيون) ٢٫١٠٫١






 






               




الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة
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الجمعة ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

مجموعة أذرع التوجيه ٣٫١٠٫١

 

 






قاعدة تركيب صندوق تروس عجلة القيادة (املقود) ٤٫١٠٫١

 

 

 

 

دائرة التوجيه الهيدروليكية ٥٫١٠٫١





















عمود التوازن وجلبه 

 

 

 

 

أجزاء ناقل احلركة / عمود الكردان / عمود الدوران 

 

 

 

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال



UMM AL-QURA37 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠قـرارات وأنظـمــة
الجمعة  ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

 

 

 Suspension System / مجموعة التعليق ١١٫١

نظام التعليق األمامي واخللفي (النوابض / السوست) ١٫١١٫١






















 

 







SASO 1284 

النوابض األمامية واخللفية ٢٫١١٫١

 

 

 

 

ممتص الصدمات (املساعدات) ٣٫١١٫١

 

 

 

 

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال



UMM AL-QURA قـرارات وأنظـمــة38 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠
الجمعة ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

 Exhaust System / مجموعة العادم ١٢٫١

مخمد األصوات / مواسير العادم ( الشكمان) ١٫١٢٫١






 

 

 

Windshield Wipers And Washers / مساحات ومغاسل الزجاج األمامي ٢٫١٢٫١

 











 

 

Side View Mirrors / املرايا اجلانبية اخلارجية للرؤية اخللفية ١٣٫١

 





 – 

 






 

Door Safety / أقفال األبواب ومفصالتها وغطاء احملرك وغطاء الصندوق اخللفي وفتحة السقف ١٤٫١

 











الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال



UMM AL-QURA39 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠قـرارات وأنظـمــة
الجمعة  ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

                









 











 

 

 

Tires / اإلطارات ١٥٫١

              
SBA



S




L 

K 

M 



run �at







 






 

Wheel / العجالت ١٦٫١

 






الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال



UMM AL-QURA قـرارات وأنظـمــة40 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠
الجمعة ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

 






 

Engine / احملرك ١٧٫١

  






 

 








 

SASO 12842017







SASO 12842017



 

 

 






التلوث الضوضائي ١٨٫١

              
SASO GSO 1624

SASO GSO ECE 51


Fuel System  / مجموعة الوقود ١٩٫١

 






الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال



UMM AL-QURA41 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠قـرارات وأنظـمــة
الجمعة  ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

 











 

 

حواجز احلماية االمامية واجلانبية واخللفية للشاحنات ٢٠٫١

                




            
   SASO GSO 2114   SASO GSO 2113  SASO GSO 2112




 

             
SASO 2913 

انحراف العجالت ٢١٫١



SASO 12842017


العجلة اخلامسة ٢٢٫١

 






 

 

 

 

 

 

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال



UMM AL-QURA قـرارات وأنظـمــة42 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠
الجمعة ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

Gaseous Pollutants / امللوثات الغازية ٢٣٫١

 (HC وغاز الهيدروكربون CO غاز أول اكسيد الكربون) غازات العادم
على جميع املركبات التي تعمل بالبنزين  

١٫٢٣٫١




SASO 12842017


HC


SASO 12842017







 

غازات العادم (قياس مقدار كثافة الدخان بالعادم) 
على جميع املركبات التي تعمل بالديزل  

٢٫٢٣٫١






 

 

Inspection Interior /  الفحص الداخلي ٢

أداة التنبيه الصوتي للمركبة ١٫٢

 

 

 

  




فرملة اليد (اجللنط) ٢٫٢

 






الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال



UMM AL-QURA43 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠قـرارات وأنظـمــة
الجمعة  ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

Safety Belts / أحزمة األمان ٢٫٢






      




 

 

Seats /  املقاعد ٣٫٢

 

 

 

 

 











 

Rear View Mirror / املرآة الداخلية للرؤية اخللفية ٤٫٢






  

  







 

 Head Restraints / مساند الرأس ٥٫٢








الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال



UMM AL-QURA قـرارات وأنظـمــة44 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠
الجمعة ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

                  




 

                




حاجبات الشمس ٦٫٢

 

 

(Speedometer (km/h / (كم/ساعة) عداد السرعة ٧٫٢

                 




 

 

 

(Odometer (km / (كم) عداد املسافات ٨٫٢

            




 

 

Speed Warning Device  / جهاز إنذار جتاوز السرعة ٩٫٢


± **

 ±  

 ± **

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال



UMM AL-QURA45 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠قـرارات وأنظـمــة
الجمعة  ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

مؤشرات لوحة القيادة (أدوات التحكم واملؤشرات والتنبيه)

١٠٫٢



Speedometer Indicator kmh 

Odometer Indicator km 

Horn Control 

Airbags Indicator




Fuel level Indicator and Telltale 

Engine oil pressure Indicator and Telltale 

Engine malfunction Telltale 



Engine coolant temperature Indicator and Telltale


Brake system malfunction Telltale 



Antilockbrake system ABSmalfunction Telltale





Parking Brake Telltale 



Windscreen washing and wiping Control


Safety belt reminder Telltale 

Air Conditioning and Heating System Control




Automatic transmission control position Indicator 

Engine start Control 

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال



UMM AL-QURA قـرارات وأنظـمــة46 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠
الجمعة ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

Low tyre pressure Telltale




Electronic stability control system ECSTelltall




Master lighting switch Control 



Low Beam headlamps Control and Telltale




High Beam headlamps Control and Telltale


Headlamp cleaning Control 



Turn Signal Lamps Control and Telltale




Hazard warning signal Lamps Control and Telltale




Position and side marker lamps Control and Telltale


Rearfog Lamps Control and Telltale




Parking Lamps Control and Telltale 

**Speed Warning Telltale 

Doorsajar Telltale 

  Safety Requirements / متطلبات السالمة ٣

 

 

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال



UMM AL-QURA47 السـنة ٩٩ العدد ٤٨٩٠قـرارات وأنظـمــة
الجمعة  ٢٩  ذو القعدة ١٤٤٢ هـ     ٩  يولية  ٢٠٢١ م

القبول والرفض 

Acceptance & Reject املتطلبات الفنية 
Technical Requirements

الرقم

No

N/A Fail Pass

 

 






األنظمة احلديثة ٤

OBD




               


**

BOS

      




ABS




ESC

             






             


 ––




TPMS









معيار اقتصاد الوقود للمركبات ذات اخلدمة اخلفيفة ٥


SASO 2864 

   *
  **

الالئحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.. تتمة

ية
ود

ع
س

ال
ت 

فا
ص

وا
م

ال


